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امابوأ ةلوج نيمأت ةعيرذب رصم دجاسم دحأب ةالصلا عنم 

سلجم سيئر ىلإ ًالجاع اًنايب نينثالا مويلا يرصملا ناملربلا يف نيملسملا ناوخإلا ةعامجل ةيناملربلا ةلتكلا وضع يضار نسحم مدق :مالسإلا ةركفم
هتلوج نمض هل يكيرمألا سيئرلا ةرايز ةجحب "نسح ناطلسلا" دجسم قالغإ ىلع جاجتحالل ءارزولا سيئرو ةيلخادلا ريزوو رهزألا خيش دض بعشلا

.ةرهاقلاب ةيحايسلا
نوكي دق دجسملا نأ ىلإ ةحملم ،ةيحايسلا هتلوج لالخ ةرهاقلا يف ةيخيراتلا دجاسملا دحأل يكيرمألا سيئرلا موقي نأ لامتحا ىلإ ةيفاحص ريراقت تراشأو

.رهزألا عماجلا وأ يلع دمحم دجسم وأ نسح ناطلسلا دجسم
عنم ينعي امب هل يكيرمألا سيئرلا ةرايزل اًدادعتسا مويلا نم نسح ناطلسلا دجسم ىلإ لوخدلا ةينمألا ةزهجألا تعنم دقل" :يضار نسحم بئانلا لاقو

."اًعرش زوجي ال رمأ وهو ،دجسملا اذه يف ةالصلا
:دجسملا لوح ينمأ قوط

نم ءادتبا قالغإلاب دجسملا راوجب ةنئاكلا ةيراجتلا لاحملا ىلع تهبنو ةليوط ةفاسمل دجسملا لوح اًينمأ اًقوط ةيرصملا تاطلسلا تضرف دقل" :فاضأو
."ديعب وأ بيرق نم ةرايزلا مهينعت ال نيذلا سانلا ءالؤهب اًغلاب اًرارضإ لثمي ام وهو ،لبقملا ءاعبرألا موي

ةعيرشلا يف كلذ ةبوقعو دجاسملا يف ةالصلا عنم لوح يعرشلا يأرلا هيف نلعي اًنايب رهزألا خيش ردصي نأب تبلاط دقل" :يناوخإلا بئانلا فدرأو
."دجسملا يف ةالصلا نم نينطاوملا عنم لوح يرصملا ةيلخادلا ريزو نم اًحيضوت تبلطو ،ةيمالسإلا

:دجسملا قالغإ زوجي ال
هللا دجاسملا نأو ،هللا دجاسم نم دجسم قالغإ بابسألا نم ببس يأل اًقالطإ زوجي ال" :يرصملا ناملربلا وضع ركسع ديس خيشلا لاق ،هتاذ قايسلا يفو

."اًدحأ هللا عم وعدت الف
اذه ىلع ةيرصملا تاطلسلا مولن اننكلو ،دجسملل هلوخد نم عنام الو دجسم يأل هترايز ىلع يكيرمألا سيئرلا مولن ال نحن" :ركسع خيشلا فاضأو

."رئابكلا نم ةريبك ةالصلا عنمو فرصتلا
:ةينمأ ٍعاود

."ةينمأ عاودل" هيف ةالصلا نم نيلصملا عنمو دجسملا قالغإ رارق رهزألاب ةيمالسإلا ثوحبلا عمجمب قباسلا ىوتفلا ةنجل سيئر دناس ،لباقملا يف
دجسملا قالغإ نم ًاعرش عنام ال" :تن.ةيبرعلا"ـل لاقو ،فورظلا هذه لثم يف ةينمأ عاودل دجسملا قالغإ زوجي هنأ شرطألا ديمحلا دبع خيشلا ىأرو

.هيأر بسحب "مثإ وأ جرح رمألا يف سيلو يكيرمألا سيئرلا ةرايز مامتإ نيحل
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ىضم موي ذنم 

 يماشلا ةزمح وبا
وضع

 
42 :تاكراشملا

هللا ةمحرو مكيلع مالسلا
قالغالا زوجيالف همدع نم دجسملا قالغا ىلع فالخلا هللا ناحبس
حابم لوخدلاف دجسملا سجنلا اذھ لوخد ىلع فالخ ال امنيب
هلتقي نم سجنلا عيضولا دبعلا اذھل رخس مھللا

ىضم موي ذنم 

 يسدقملا ةيحد
كراشم وضع

 
253 :تاكراشملا

رصم نوعرف اي ًاربصو ليكولا معنو هللا انبسح

ىضم موي ذنم 

 يواقرزلا نويع
قلأتم وضع

 
مالسإلا ةلود ةيار ثحت :ةلودلا
1,299 :تاكراشملا

هللا مھرصن مالسإلا ةلود دوسأ يديأ ىلع نوميك نابل عقو ام لثم بلكلا اذھ عم عفنت يتلا يھ خيراوصلا

ىضم موي ذنم 

 رجاھملا دھاجم وبا
دھتجم وضع

 
476 :تاكراشملا

كرابمال يلع ليكولا معنو هللا انبسح

تاعاس 21 ذنم 
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 ةرجاھم
دھتجم وضع

 
416 :تاكراشملا

ليكولا معن و هللا انبسح

تاعاس 19 ذنم 

 هناجد وبأ
كراشم وضع

 
هللا نذإب هيمالسالا هلودلا :ةلودلا
156 :تاكراشملا

زيزع ذخا هللا مھذخاو مھيلع ليكولا معنو هللا انبسح هنيعللا هرايزلا هذھ ىف هعم نم وھ رمدي هللا نذإب
ردتقم

) َنوُرِفاَك ِةَرِخآلِاب ْمُھَوً اجَوِع اَھَنوُغْبَيَو َِّهللا ِليِبَس ْنَع َنوُّدُصَي َنيِذَّلا )44( َنيِمِلاَّظلا ىَلَع َِّهللا ُةَنْعَل َْنأ (

) َنوُرِفاَكْلا َهِرَك َْولَو ُهَروُن َِّمتُي َنأ َّالِإُ ّهللا ىَبْأَيَو ْمِھِھاَوَْفِأبِ ّهللا َروُن ْاوُِؤفْطُي َنأ َنوُديِرُي (

ءاضرا لجا نم انزلاو رمخلا نع نوھني الو رفاك لجا نم هالصلا نع سانلا نوھني ليكولا معنو هللا انبسح
رافكلا

) نوكفؤي ىنأ هللا مھلتاق (

» يلاتلا عوضوملا | قباسلا عوضوملا «

ةكراشملا تاميلعت

ةديدج عيضاوم ةفاضإ عيطتست ال
عيضاوملا ىلع درلا عيطتست ال
تافلم قافرإ عيطتست ال
كتاكراشم ليدعت عيطتست ال
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